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Yleistä
Suomen Ortopediyhdistyksen (SOY) toimintavuosi 1.10.2017 - 30.9.2018 oli
järjestyksessään 68. Koulutustoiminta oli runsasta ja monipuolista. Tärkeimpiä
koulutustapahtumia olivat vuosikokouksen yhteydessä pidetyt V Ortopedian ja
Traumatologian päivät 15.11. - 17.11.2017 Helsingissä Finlandia-talossa ja XXIII
Ortopedian ja traumatologian kurssi 8. - 13.4.2018 Hotelli Hullu Porossa,
Kittilässä. Talous oli vakaalla pohjalla ja yhdistyksen tulos oli ylijäämäinen.

Hallitus ja jäsenistö
Hallituksen kokoonpano oli seuraava:
–

puheenjohtaja

Minna Laitinen (HYKS)

–

varapuheenjohtaja

Hannu Miettinen (KYS)

–

sihteeri

Mika Paavola (HYKS)

–

rahastonhoitaja

Tero Yli-Kyyny (KYS)

–

ulkoasiainsihteeri

Matti Seppänen (TYKS)

–

järjestöyhteistyö

Antti Launonen (TAYS)

–

koulutus

Juha Paloneva (KSSHP)

–

koulutus

Tuukka Niinimäki (Oulu)

–

viranomaisyhteistyö

Teemu Helkamaa (HYKS)

–

SOT-lehden päätoimittaja

Ville Puisto (Sairaala Orton)

Edellinen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kahdesti ja nykyinen hallitus
kuusi kertaa.
Toimintavuoden aikana yhdistykseen hyväksyttiin 12 uutta jäsentä. Uusien
jäsenten tiedot on tarkistettu Valviran Terveydenhuollon ammattihenkilöiden
keskusrekisteristä eli Terhikki-rekisterin julkisesta tietopalvelusta.
(https://julkiterhikki.valvira.fi):
- Olli Birling
- Bäck Mathias
- Anssi Härkönen
- Kalske Joona
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- Laihinen Timo
- Erika Mäkinen
- Paakki Petri
- Pyy Christa
- Ranta-Ylikulju Jenni
- Repo Jussi
- Savikkomaa Johannes
- Vainio Veli-Matti

Toimintakauden aikana yhdistyksestä erosi yksi jäsen
–

Ström Bengt (29.1.2018)

Toimikauden päättyessä yhdistyksessä oli 663 jäsentä.
Tilintarkastajat
Yhdistyksen tilintarkastajana on toiminut KHT Kare Kauppinen.
Toiminnantarkastajana on toiminut Mikko Salmela ja toiminnantarkastajan
varahenkilöinä Aarne Kivioja ja Jukka Kettunen.

Vuosikokous 2017
Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 16.11.2017 Finlandia-talossa Helsingissä
Ortopedian ja traumatologian päivien yhteydessä. Vuosikokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat. Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2016 - 30.9.2017
vahvistettiin ja hallituksen jäsenille sekä muille vastuuhenkilöille myönnettiin
vastuuvapaus.
Vuosikokous valitsi yhdistyksen kunniajäseneksi Kimmo Vihtosen. Hänelle
luovutettiin SOY:n kunniakirja.
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Kimmo Vihtonen piti vuosikokouksen jä lkeen Fabian Langenskiö ld -luennon
aiheesta "Ortopedina mukana muutoksessa". Luennon jälkeen hänelle
luovutettiin Fabian Langenskiöld -mitali.
Kolme parasta vapaiden esitelmien käsikirjoitusta palkittiin 500 euron
suuruisella stipendillä ja kunniakirjalla:
–

Sanni Leppänen, Mika Niemeläinen, Antti Eskelinen. Polven
tekonivelleikkauksen vaikutus potilaiden työkykyyn ja kipulääkkeiden
käyttöön – 201 prospektiivinen 2 vuoden seurantatutkimus.

–

Petteri Lankinen, Raul Laasik, Ville Aalto, Mikhail Saltychev, Jussi
Vahtera, Keijo Mäkelä. Työhön paluu polven tekonivelleikkauksen jälkeen.

–

Hannu T Aro, Sanaz Nazari-Farsani, Mia Vuopio, Eliisa Löyttyniemi,
Kimmo Mattila. Denosumabin vaikutus periproteettiseen luukatoon ja
lonkkaproteesin kiinnittymiseen postmenopausaalisilla naisilla:
satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu kliininen tutkimus.

Muut tehdyt päätökset on kirjattu vuosikokouksen pöytäkirjaan.
Vuosikokouksessa apurahojen jaon yhteydessä julkistettiin hallituksen valinta
Vuoden Ortopediksi 2017: Maija Pesola Jyväskylästä. Juha Paloneva esitteli Maija
Pesolan vuosikokoukselle. Vuoden Ortopedi palkittiin 1000 euron suuruisella
stipendillä.
Koulutustoiminta
V Ortopedian ja Traumatologian päivät 15.11. - 17.11. 2017 Helsingissä
Finlandia-talossa. SOY järjesti ensimmäisen kerran vuosikokouksen yhteydessä
omat Ortopedian ja Traumatologian päivät 2013 kun Operatiivisia päiviä ei
järjestetty Suomessa järjestetyn kansainvälisen kirurgian alan kokouksen vuoksi.
Marraskuussa 2017 järjestettiin SOY:n 2013 vuosikokouksen päätöksen
mukaisesti viidennen kerran Operatiivisista päivistä erillään olevat itsenäiset
Ortopedian ja Traumatologian päivät. Helsingissä Finlandia-talossa järjestetyt
Ortopedian ja Traumatologian päivät ajoitettiin samanaikaiseksi
Messukeskuksessa järjestettyjen Operatiivisten päivien kanssa. Koulutuspäivien
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tieteellinen anti oli korkeatasoinen ja tulos taloudellisesti hyvä. Vapaita esitelmiä
vastaanotettiin määräaikaan mennessä 34 kpl. Kaikki tarjotut esitelmät esitettiin.
Koulutuspäiville osallistui 362 kollegaa.
Lääkäripäivät 10. - 12.1.2018 Helsingissä
SOY järjesti Lääkäripäivillä 2018 kaksi kurssia. Yhdessä Suomen
Traumatologiyhdistyksen ja HYKS Ortopedian ja traumatologian klinikan kanssa
järjestettiin "Avohoidon käytännön traumatologiaa" –luentosessio ja "Ortopediset
kliiniset tutkimusmenetelmät" –pienryhmäkurssi.
XXIII Ortopedian ja traumatologian kurssi 8. - 13.4.2018 Kittilässä Hotelli
Hullu Poron kongressikeskuksessa
Kurssi järjestettiin ensimmäisen kerran Hotelli Hullu Poron -kongressikeskuksen
tiloissa. Tilat todettiin sekä luentojen että näyttelytilojen puolesta hienoiksi ja
hyvin toimiviksi. Osallistujia kurssiviikon aikana oli n. 160 (kurssilaisia 120,
luennoitsijoita 35, sekä toimikunta 7). Näyttelyssä oli edustus 12 yrityksestä.
Kurssin tieteellinen ohjelma jakautui perinteiseen tapaan alkuviikon trauma- ja
loppuviikon

ortopedian

kurssiin.

Pääteemoja

kursseilla

olivat

Proteesi

traumakirurgiassa, Nilkan ja jalkaterän alueen ligamenttivammat, Polven
instabiliteetin

hoito, Polvikivun tähystysleikkaus, Konservatiivinen

hoito

käytännössä sekä Alaraajan osteotomiat. Pienryhmäkeskusteluissa aiheina olivat
AC luksaatio, Intraoperatiivisten ongelmien hallinta, Instabiilin olkapään
operatiivinen hoito sekä Akillesrepeämän hoito – ja miten korjaan jos ei mene
putkeen. Kurssipaikka ja ohjelma koettiin toimiviksi.
Kurssitoimikunnan muodostivat: Teemu Paatela (pj)., Mikko Hautamäki (siht.),
Ville-Valtteri Välimäki (ohjelma), Mikko Rantasalo (sosiaalinen ohjelma), Heidi
Danielson (näyttely), Tim Söderlund (talous).
Kansainvälinen toiminta
NOF, Nordic Orthopaedic Federation
Minna Laitinen on toiminut SOY:n puheenjohtajan ominaisuudessa NOF
Boardissa. SOY on ollut mukana aktiivisesti NOF toiminnassa toimintavuoden
aikana. Suomi nimesi ehdokkaakseen NOF Boardin varapresidentiksi Heikki
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Krögerin, joka myös sitoutui järjestämään seuraavan NOF kongressin, joka tulee
vuorollaan aikanaan järjestettäväksi Suomessa. Seuraava NOF:n kokous on 13.15.5.2020 Trondheimissa, Norjassa NOF julkaisee Acta Orthopaedica -lehteä.
Acta Boardin toiminta on yhdistetty NOF Boardin toimintaan.
EFORT European Federation of National Associations of Orthopaedics and
Traumatology
Suomen EFORT-delegaatteina toimivat v. 2018 Minna Laitinen ja Tero Yli-Kyyny.
EFORT on pyrkinyt kuluneen toimintakauden aikana jatkamaan työtä
eurooppalaisten hoito- ja koulutuskäytäntöjen yhtenäistämiseksi sekä
vaikuttamaan erikoisalaan liittyvään lainsäädäntöön. Järjestön päätapahtuma,
EFORT-kongressi, järjestettiin Barcelonassa 30.5.-1.6.2018. Vuoden 2019
kongressi järjestetään Lissabonissa 5.6.-7.6.2019 teemalla Registries & Impact On
Practice. EFORTin general assemblyn kokouksessa SOY:tä edusti Tero Yli-Kyyny.
EFORT travelling fellowship –tapathtuma järjestettiin 2018 vasta 28.10.3.11.2018 Portugalissa. SOY ei niemnnyt osallistujaa kyseiseen tapahtumaan.
EFORT FORA ohjelmaan osallistumiselle ei SOY:llä ole ollut kiinnostusta ja
tarvetta.
UEMS Union Européenne des Médecins Spécialistes
EBOT European Board of Orthopaedics and Traumatology
Eurooppalaisen erikoisalajärjestön UEMS:n ortopedisektion ja eurooppalaista
ortopedian ja traumatologian tenttiä järjestävän EBOT:n edustajina Suomesta
ovat toimineet Ilkka Kiviranta ja Petri Virolainen. UEMS-EBOT -kokous pidetään
kaksi kertaa vuodessa.
Taloudellinen toiminta
Yhdistyksen taloudellinen tilanne pysyi toimintavuoden 2017 – 2018 aikana
vakaalla pohjalla. Yhdistyksen jäsenmaksu oli 150 euroa. Tämän lisäksi tuloja
saatiin yhdistyksen varallisuuden sijoitustoiminnasta sekä Ortopedian ja
traumatologian päivistä ja Lapin kurssista. Yhdistyksen sijoitusvarallisuutta ei
ollut tarvetta myydä tilikauden aikana. Yhdistyksen tulos oli 78 210,47€
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ylijäämäinen. Tilikauden 1.10.2017 - 30.9.2018 taseen loppusumma on 634
661,59€.
Edunvalvonta ja yhdistysyhteistyö
Suomen Kirurgiyhdistyksen (SKY) hallituksessa SOY:n edustajana on toiminut
Minna Laitinen. SOY on osallistunut yhdistysjäsenenä Suomen TULE ry:n
toimintaan. Ko. järjestö pyrkii vaikuttamaan päättäjiin eri poliittisilla tasoilla
hallitusta myöten.
Lausunnot ja kannanotot
SOY hallitus antoi toimintakauden aikana lausunnon 1) Sosiaali- ja
terveysministeriölle SOTE-KUVA -mittariston luonnoksesta ja 2) Duodecimille
osteoporoosin Käypä Hoito –suositukseen nikamamurtuman määrittelystä.
SOY:n kotisivut, www.soy.fi
Yhdistyksen kotisivujen webmaster-toimintaa on hoitanut yhdistyksen
projektiassistentti Helena Aho. Hallituksesta Juha Paloneva on toiminut
koulutuskalenterista vastaavana ylläpitäjänä. Hallituksen yhdistyksen nimissä
avaamalla Facebook keskustelupalstalla on ollut käyttöä ja yhdistyksen tärkeistä
tapahtumista on jaettu tietoa myös Facebookin kautta.
SOT-lehti
SOT-lehden päätoimittajana toimintakauden aikana on toiminut Ville Puisto.
Muina toimituskunnan jäseninä ovat Heikki Österman ja Heidi Danielson. SOTlehden taittajana toimi Heli Roberts. Toimintavuoden aikana lehtiä
ilmestyi kaksi; Ortopedian ja Traumatologian päivien lehti, ja Lapin kurssin lehti.
Toimitilat ja projektiassistentti
Yhdistyksen Lääkäriliitosta vuokratun toimitilan käyttöä on jatkettu kuluneena
toimikautena. Toimistoa käytetään yhdistyksen postiliikenteeseen,
arkistonhoitoon sekä muihin yhdistystoiminnan toimistotöihin. Yhdistyksessä on
jatkanut projektiassistenttina Helena Aho.
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Apurahat
Toimintakaudella on myönnetty seuraavat apurahat (yhteensä 6 000 €):
Hannu Miettinen, SICOT-kongressi, Kapkaupunki, Etelä-Afrikka 1000€
Lauri Halonen, klinikkavierailu, Johannesburg, Etelä-Afrikka, 2000€
Bakir Sumrein, klinikkavierailu, Viborg, Silkeborg ja Aarhuus, Tanska 2000€
Rami Madanat, New York, Yhdysvallat 1000€
SOY:n taloudellinen tilanne saatiin talouteen tehtyjen panostusten ansiosta
vakautettua päättyneellä tilikaudella. Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kuluja
saatiin esimerkiksi matkakulujen osalta järkeistettyä selvästi. Ortopedian ja
traumatologian päivien järjestäminen omana toimintana on osoittautunut
talouden kannalta onnistuneeksi päätökseksi. Edellä mainitun johdosta
yhdistyksen hallitus on voinut jatkaa jatkokoulutus- ja tutkimustoiminnan
tukemista yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti.
Hallitus julisti kesäkuussa 2014 haettavaksi kaksi apurahaa, joista toinen
suunnataan ulkomailla tapahtuvaan opiskeluun, kliiniseen tai tieteelliseen
työhön, tai muuhun erikoisalan kehitystä hyödyntävään pitkä-aikaiseen
ulkomailla tapahtuvaan toimintaan. Toinen apuraha kohdennetaan palkintona
parhaasta erikoisalaan liittyvästä väitöskirjasta.
Tätä apurahakäytäntöä on jatkettu ja vuosikokouksen yhteydessä julkaistaan
paras väitöskirja ortopedian ja traumatologian alaan liittyvästä tutkimustyöstä.
Suuren matka-apurahan hakuaika päättyi 31.12.2017, mutta yhtään hakemusta
ei tullut. Seuraavan apurahan hakuaika päättyy 31.12.2018.
Apurahojen tarkemmat vaatimukset ovat esillä yhdistyksen kotisivuilla ja asiasta
on tiedotettu jäsenistöä.

SOY Vuosikertomus 1.10.2017 - 30.9.2018
Vakuudeksi
Helsingissä 14. marraskuuta 2018

Mika Paavola

Minna Laitinen

hallituksen sihteeri

hallituksen puheenjohtaja

